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Știința Deschisă în acțiune

Sursa: https://idsi.md/politica-stiintei-deschise-in-ue



Identificatori persistenți pentru publicații  - DOI 

• DOI (identificatorul obiectului digital) - șir de caractere utilizat 
pentru a identifica în mod unic un document electronic sau o altă 
entitate digitală, rămâne neschimbat pe întreaga durată de existență 
a acelui document

• URL-uri se pot schimba odată cu modificarea structurii de fișiere a 
serverului web unde este publicat conținutul online

• din 2012 a devenit standard internaţional ISO 26324

• DOI este oferit de agenţii de înregistrare (CrossRef pentru conținutul 
provenit din cercetare (articole științifice, cărți, prezentări la conferințe) 
sau DataCite pentru infrastructurile care gestionează seturi de date)
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Titlu slide

DOI poate fi atribuit 
următoarelor tipuri de obiecte 
digitale:  

• Reviste, numere/ volume de 
revise, articole științifice

• Monografii, capitole de monografii 
• Culegeri ale conferințelor, 

publicații în culegeri 
• Teze de doctor/ doctor habilitat
• Rapoarte științifice 
• Preprint-uri
• Seturi de date științifice
• Alte tipuri de publicații științifice, 

inclusiv componentelor acestora 
(tabele, figuri, grafice etc.)

DOI – de ce este necesar ?

De ce DOI este important 

• Indică locația persistentă a unei publicații în 
Internet (chiar și în cazul modificării domenului 
web sau a editurii)

• Sporește credibilitatea și prestigiul revistei

• Sporește substanțial “vizibilitatea” publicațiilor
online (inclusiv pentru motoarele de căutare, 
precum Google Scholar)

• Facilitează evidența citărilor (serviciul Cited by)

• Facilitează integrarea cu bazele de date 
internaționale (Scopus, Web of Science, EBSCO, 
DOAJ etc.)

• Standardul utilizat de cele mai prestigioase 
edituri din lume

• Reprezintă unul dintre cele mai importante și 
solicitate instrumente pentru revistele 
științifice



Metadatele – esențiale în sistemul comunicării științifice

METADATE = DATE DESPRE DATE
• Conform National Information Standards Organization (NISO), metadatele se încadrează în trei categorii:

:: metadate descriptive: un element ce ajută la identificare ori descoperire, ca titlu, sumar, autor ori 
cuvinte cheie;
:: metadate structurale: un mod prin care se stabileşte cum anumite itemuri sunt puse împreună; de 
exemplu, cum sunt ordonate paginile pentru a forma capitole;
:: metadate administrative: informaţii care permit gestionarea unor resurse, ca de exemplu momentul 
în care un lucru a fost creat, tipul de fişier, cine l-a accesat etc.

• Integrate în toate aspectele procesului editorial: de la crearea și producerea de informații la 
marketing, descoperire, diseminare, implicare și impact

• cheie pentru descoperirea informației în Internet 

• multitudine de standarde

• fluxuri de informații.
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Sursa: Understanding Metadata: What is Metadata, and What is it For?: A Primer, John Riley, 2017

Orice conținut în Internet (inclusiv cel științific) are 2 
tipuri de public-țintă:

• MOTOARELE DE CĂUTARE
• UTILIZATORII

http://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017
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Crossref

Misiunea Crossref - face rezultatele cercetării ușor de găsit, citat, 
evaluat și reutilizat.

Peste 18.000 de membri la nivel mondial

Metadatele colectate sunt prezervate și disponibile prin API 
deschise și Search

Obligațiunile membrilor Crossref
- Să depoziteze metadatele și să creeze link-uri DOI

- Să mențină și actualizeze metadatele și paginile de destinație pe termen lung

- Să respecte indicațiile privind afișarea DOI
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Metadatele în Crossref

DOVEZI

PROVENIENȚĂ

PERSISTENȚĂ 



Metadatele Crossref

Metadate de bază: titles; author names; 

ISSNs/ISBNs, abstracts, references

Informație despre finanțare: Funder identifiers, 

award numbers

Informație despre licență: License URLs 

Full-text URLs (e.g. for text mining and similarity 

check)

Crossmark: updates, retractions, corrections

ORCID iDs

Curînd: Peer Review reports, relations, Grant Ids, 

ROR IDs



De ce metadatele sunt importante?

Găzduirea 
conținutului

Căutarea în 
biblioteci 

Profilul 
autorului

Parcursul manuscrisului

Adnotare

Scriere și lectură 
colaborativă

Gestionarea 
bibliografiei

Rețele sociale 
pentru cercetători

Baze de date 
specializate

Metrici și 
analize

Recomandări

Măsurare, 
raportare, 
aplicarea 

metricilor

Verificarea și 
validarea 

înregistrărilor

Completarea 
golurilor din 

metadate

Colectarea 
obiectelor de 

cercetare 
conexe

Potrivirea și 
interconectarea 

citărilor

Căutare și 
descoperire

Agregarea și 
integrarea 

conținutului



Inregistrări Crossref - 2022

10

3739 – din Republica 
Moldova
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Structura DOI de la Crossref

https://doi.org/10.1006/jmbi.1995.0238

• Directoriul DOI: face ca DOI să fie acționabil în web

• Prefix: atribuit de Crossref

• Sufix: atribuit de editorul conținutului

• consistent

• simplu

• scurt

https://doi.org/10.1063/1.125173

https://doi.org/10.1021/cm960127g

https://doi.org/10.1101/gr.10.12.1841

https://doi.org/10.1109/16.8842

https://doi.org/10.1098/rspa.2001.0787

http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2014.09(1).01
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Pagina de destinație pentru DOI

• Citare bibliogafică completă

• DOI afișat ca URL, conform 

indicațiilor

• O modalitate de accesare a 

textului complet (controlată de 

editor)
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Cerințe față de metadate

Metadatele trebuie să fie:
• exacte

• complete

• actualizate
<journal_metadata>

<full_title>International Journal of 

Meetings</full_title>

<abbrev_title>Am J Meet</abbrev_title>

<issn media_type='print'>4445-6767</issn>

</journal_metadata>

<journal_issue>

<publication_date media_type='print'>

<month>5</month>

<day>5</day>

<year>2001</year>

</publication_date>

<journal_volume>

<volume>33</volume>

</journal_volume>

<issue>1</issue>

</journal_issue>

Journal title: International Journal of Meetings

ISSN: 4445-6767

Publication date: 5-5-2001

Volume: 33

Issue: 1

https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/

https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/


ORCiD - Identificatori persistenți pentru autori

ORCiD interconectează cercetătorii cu lucrările acestora (publicații, seturi de date, granturi etc.), organizații și 

alți identificatori

Sursa: https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6

Finanțatori

Alți 
identificatori

Edituri

Depozite

Asociații 
profesionale

Studii și 
parcurs 

profesional

https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6
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Actualizare automată a profilului ORCID în baza DOI

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building


ROR – identificator persistent pentru organizatii
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Metadatele Crossref asigură...  
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• DETECTABILITATE
• Reproductibilitate
• Responsabilitatea activității științifice și editoriale
• Raportare și evaluare



Metadatele Crossref asigură...  
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• Detectabilitate
• REPRODUCTIBILITATE
• Responsabilitatea activității științifice și editoriale
• Raportare și evaluare

Interconectarea referințelor



Erori comune
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• Numele autorilor lipsesc, sunt indicate incomplet sau cu erori

• Numele autorilor – indicate complet și corect 



Erori comune
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• Modificarea adresei URL, respectiv DOI nu functioneaza
• Erori în ORCID
• Indicarea eronata a denumirii organizației (afilierea)
• Lista referințelor redactata incorect
• Erori ortografice

• Actualizarea URL in metadate, daca acesta se 
modifica 

• ORCID corect si complet
• Denumirea corecta organizației (afilierea) - ROR
• Lista referintelor prezentate conform ISO 690, cu 

indicarea DOI
• Titlu, rezumat  - inclusiv in engleza



Metadatale Dvs în Crossref

Calitatea metadatelor = conținut relevant și util! 
21



Vizibilitatea publicațiilor / revistelor

Prezența DIGITALĂ ADECVATĂ a revistelor 

Pagina web a unei reviste

Despre

Scopuri și sarcini

Colegiul de redacție

Contacte

Instrucțiuni pentru autori

Recenzare

Etica publicațională

Politica de Acces Deschis

Număr curent

Arhiva revistei

Indexare / arhivare

Căutare pe site 22

Sistem de management a conținutului:
Open Journal System OJS

ScholarOne
Manuscripts

Literatum
ElPub

ARPHA
etc

Orice conținut în Internet (inclusiv cel 
științific) are 2 tipuri de public-țintă:
• motoarele de căutare
• utilizatorii



Bune practici în publicarea științifică
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Sursa: https://doaj.org/apply/transparency/

https://doaj.org/apply/transparency/


Metadatele – responsabilitate comună

• Crearea și gestionarea metadatelor 
reprezintă o activitate-cheie și o 
responsabilitate comună a producătorilor, 
distribuitorilor și utilizatorilor de conținut, 
la fel de importantă ca și conținutul în sine.

• Principiul GIGO „Garbage In, Garbage Out” –
perfect aplicabil pentru metadate 

• Metadatele - în centrul serviciilor 
bibliotecare, necesare atât pentru descrierea 
resurselor deținute ca acestea să fie regăsite 
de utilizatori, cât și pentru gestionarea 
colecțiilor. 
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Fără metadate, o cameră 
cu cărți este pur și simplu 

o cameră cu cărți.

Sursa: https://www.yellowkorner.com/en/p/trinity-college-library/52130.html
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Mai multe metadate

Mai multă vizibilitate

Detectabiltate mai mare = prezență digitală

Conținut științific mai vizibil



Vă mulțumesc pentru atenție!
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